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 شيخة الغانم: لجان التجنيس أدت دورها 
  على أكمل وجه والتشكيك فيها باطل

ملف واحد فهذا الدمج هو الذي فاقم 
املشكلة لدى حقوق االنسان رغم ما 
تبذله الكويت من جهود جتاه الفئتني 
مضيفة ان ابناء الكويتية املتزوجة 
من فئة غير محدد اجلنسية يجب 
ايضا اال يتم وضعهم في نفس ملف 

هؤالء الن جتنيسهم واجب.
  واضافت الغامن ان بند االعمال 
اجلليلة الذي ينادي به البعض ال 
ينطبق مطلقا على من تسلل ودخل 
البالد بصورة غير شرعية كما ال 
ينطبق ايضا على من دخل البالد 
ومزق جواز ســــفره او اي وثيقة 
اخرى ملوطنه الذي تسلل منه مدعيا 

انه بدون.
  وزادت ان حل مشكلة املتسللني 
بأيديهم موضحة انهم اذا ما تعاونوا 
واظهروا جوازاتهم احلقيقية سيعدل 
وضعهمـ  ليس من خالل اجلنسية 
ـ مما سيســــهم في حل مشكلتهم 
ومن لم يظهر جواز ســــفره فالبد 
للدولة ان تبحث له عن جنســــية 
اخرى في دولة شقيقة او صديقة 
مشــــددة ان اعطاءه اجلنسية حل 
مستبعد متاما وال يجب ان يدخل 

في احلسابات. 

ابنه في ملف التجنيس اما بالنسبة 
لالخ فال يعتد به اذ انه من املمكن 
وقتها ان يكون مواطنا لدولة اخرى 
لذا ال يحق جتنيسه الن االخ ليس 
له احلق في جتنيس اخيه مبينة 
ان هناك فرقا كبيــــرا بني كويتي 
بال هوية نســــي اجراء معينا من 
اجراءات اجلنسية كما مثلنا سلفا 
وبني متسلل دخل البالد بطريقة 
غير شرعية او مزق جواز سفره، 
مشددة على عدم وضع احلالتني في 

 اوضحت الناشطة السياسية 
شيخة الغامن ان جلان التجنيس قد 
ادت دورها على اكمل وجه رافضة 
التشكيك متاما في اعمال هذه اللجان 
وما قامت به من جهد وفير الغالق 
هذا امللــــف موضحة انه منذ العام 
١٩٥٩ وفقا لقانون اجلنســــية رقم 
١٥ قامت هذه اللجان بتجنيس كل 
مواطني الكويت حتى ان هناك من 
كان ينطــــق العربية بصعوبة من 
املواطنني ومــــع ذلك حصل عليها 
بالتأسيس لكن من لم يحصل عليها 
حني ذاك كان ميلك جنســــية دولة 
اخرى حيث كانوا مرتبطني بعقود 
عمل في ذلك الوقت ورغم ذلك كان 
هناك بعض الثغرات البسيطة في 
عمل هذه اللجان وعوجلت وقتها، 
مضيفة انه فــــي ذاك التوقيت لو 
وجدت «معزة تتكلم» على ارض 
الكويت حينها جلنست ـ على حد 
قول احد افراد هذه اللجانـ  مؤكدة 
انه منذ انتهاء عمل هذه اللجان وقتها 
لم يكن هنا اي مواطن على ارض 
الكويت يشتكي من عدم حصوله 
على اجلنســــية اال حاالت بسيطة 
كمواطن نسي ان يضع شهادة ميالد 

 شيخة الغامن

 «الشؤون» تشدد على توزيع الـ ١٠٪ لمساهمي التعاونيات
 بشرى شعبان

  كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
قطاع التعاون قام مبخاطبة احتاد اجلمعيات 
االستهالكية بشأن تبليغ اجلمعيات التعاونية 
بضرورة االلتـــزام بالقرار الوزاري اخلاص 
بتوزيع نســـب االرباح على املساهمني التي 
ال تتعـــدى الــــ ١٠٪ وذلك مع قـــرب انتهاء 

الســـنة املالية للعدد االكبـــر من اجلمعيات 
التعاونية.

  وعلى صعيد آخر، بني املصدر عن توجه 
في االحتاد لتفعيل جلنة الشـــراء اجلماعي 
بعدما أظهرت الدراسات وجود فوارق كبيرة 
في أســـعار السلع بني أســـواق اجلمعيات 

التعاونية.

 «كوغر»: الفضائيات 
الخليجية لم تبرز 

قدسية رمضان

 صرح رئيس حملة «كوغر» 
اخلليجية لتعظيم شهر رمضان 
املبارك د.منـــاور الراجحي بأن 
احلملة استخلصت عدة نتائج 
وتوصيات خالل شهر رمضان 
املاضي، حيث قامت كل مجموعة 
في دول اخلليج الست برصد ما 
الفضائيات اخلليجية من  بثته 
مواد اعالمية، وارتكزت العملية 
على رصد كل من املواد الهابطة 
والتي مت تصنيفها على انها إما 
اغان ماجنة، أو املسلسالت التي 
تشجع على نشر القيم الدخيلة 
على املجتمع اخلليجي، وثانيها 
البرامـــج واملسلســـالت التـــي 
تعظم وتعكس اجلو الرمضاني 
وقدسية شهر رمضان في نفوس 
اخلليجيـــني، واخيـــرا البرامج 
واملسلسالت التي تعكس التراث 
والثقافة اخلليجيـــة. واضاف 
انه مع االســـف فإن  الراجحي: 
نسبة البرامج الدينية كانت اقل 
من ١٠٪ من مجموع املواد التي 
تعرضهـــا اي فضائية خليجية 
خالل ٢٤ ســـاعة وطيلة الشهر 
الفضيل، مما يعني عدم اهتمام 
الفضائيات اخلليجية بهذا الشهر 
وعدم تعظيمه واعطائه حقه مبا 

يستحق. 

∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG
GAÉ°ùe 9:30 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe
24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿Éæ°SC’G IOÉ«Y
∞«°UÉf ¿RÉ`e .O¿Gô`ªY ó`ªfi .O

Qõ«∏dGh ájó∏÷G IOÉ«Y
 240 

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinicsp

عيادة الطب العام والباطنية

25QÉæjOjO

QÉ©°ûdG ≈æe .O

 zoom3 ¿É``æ``°SC’G ¢†``««ÑJ
¿Éæ°SC’G π«ªŒ áª¶fCG çóMCG

 áæØ©dG Qhò÷Gh Ö°ü©dG êÓY
∫ÉØWCÓd ójGQƒ∏ØdG ≥«Ñ£Jh »FÉbƒdG Ëƒ≤àdG

(TMJ) »µØdG π°üØŸG äÉHGô£°VG êÓY
 á«∏«ªéàdG ácôëàŸGh áàHÉãdG äÉÑ«cÎdG

ájõcôe º«≤©J º¶f ΩGóîà°SG

¿É``æ``°SC’G π`«``ª`Œh êÓ``Y

22621126 :ä - ™jô°ùdG Üô¨ŸG -‹ƒM
¿Éæ°SCÓd êÓY πªY óæY kÉfÉ› ¿É`æ°SC’G ∞``°ûch ∞``∏e í`àa

⁄CG ¿hóH IóMGh á°ù∏L ájOƒ«dƒg áeÉ°ùàHG

VENEER
Before
After

QÉ``©°SCG
á«°ùaÉæJ

وقـــد قام املعهد منـــذ عام ١٩٨٠ 
بعدد من املشاريع البحثية التي 
يؤدي تطبيقها بصورة متكاملة 
ومتناســـقة مع تقنيات زراعية 
إلى تقليل االعتماد على  أخرى 
االغذية واالعالف املســـتوردة 
والتوسع في االنتاج احليواني، 
متابعا وكان من بني املشاريع التي 
نفذها املعهد ما يعتمد على املنهج 
الهندسي، مثل معاجلة وتخزين 
مياه الصرف الصحي في مكامن 
املياه اجلوفية الستخدامها في 
الري وغسل التربة للتخلص من 
االمالح، ومنها مـــا يعتمد على 
املنهج االحيائي، مثل استنباط 
واختبـــار اصنـــاف جديدة من 
نباتات احملاصيـــل ذات القدرة 
امللوحة  العاليـــة على حتمـــل 
عن طريـــق االنتخاب والزراعة 

النسيجية». 

بشكل متوسط، وان ربع االراضي 
املروية في البلدان النامية تعاني 
بدرجات متفاوتة من التملح، فيما 
يؤكد برنامج األمم املتحدة للبيئة 
ان معدل خسارة االراضي املروية 
نتيجة التملح يصل الى نحو مليون 
ونصف املليون هكتار سنويا. وقال 
املطيــــري ان املعوقات التي تقف 
امام الزراعة في منطقتنا تتطلب 
اهتماما بالغا باالبحاث العلمية ذات 
الزراعة  العالقة بتوطني تقنيات 
امللحية وتطويرها مبا يتالءم مع 
حاجاتنا وطبيعة البيئة اخلليجية 
والعربية، مشيرا الى ان اخلطوات 
املتســــارعة والتقدم في االبحاث 
العلمية التي تعالج مشكلة امللوحة 
تبشر بتقنيات تتكامل وتتناسق 
مع النظم الزراعية الســــائدة في 
املنطقة، الفتا الى ان العقود القليلة 
املقبلة ســــتحمل في طياتها قلقا 

متزايدا حول املياه ومواردها.
  واشــــاد بجهود املركز الدولي 
العربي  للزراعة امللحية واملركز 
لدراسات املناطق اجلافة واالراضي 
القاحلة في نقل التقنيات املتطورة 
الباحثني  التعــــاون بني  وتعزيز 
واخلبراء في مجال الزراعة امللحية 
وفي ترويج نظم زراعية مستدامة 
تقوم على استعمال املياه املاحلة 
في االنتــــاج الزراعي، معربا عن 
سعادته ان يشهد توقيع اتفاقية 
تعاون بني املعهد واملركز الدولي 
للزراعــــة امللحية لبنــــاء حلقة 
جديدة من حلقات التعاون والعمل 

املشترك.
  وأوضـــح أن للمعهد جتربة 
مرضية في هـــذا املجال، حيث 
سبق له أن وضع تصورا لبرنامج 
متكامل الستزراع النباتات امللحية 
النتاج الغذاء والعلف احليواني، 

 دارين العلي
  اكد مدير عــــام معهد الكويت 
لالبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
وجــــود حتديات عــــدة امام دول 
مجلس التعاون في املجال الزراعي 
حيث مازال االنتاج الزراعي أقل 
من معدالت االســــتهالك بســــبب 
الظروف املناخية القاسية وندرة 
املياه الصاحلة للري، وقلة خصوبة 
التربة باالضافــــة الى ملوحتها، 
ومياه الري التي تشكل أهم العوائق 
التي تواجه التوسع الزراعي في 

املنطقة.
  كالم د.املطيري جاء في افتتاح 
اعمال الدورة التدريبية االقليمية 
حول تقنيات الزراعة احمللية في 
البيئات اجلافة وشبه اجلافة التي 
نظمها املعهد بالتعاون مع املركز 
الدولي للزراعة امللحية وبرنامج 
األمم املتحــــدة للبيئة وصندوق 
أوبـك للتنميــــة الدولية، واملركز 
العربي لدراسات املناطق اجلافة 
وقد مت خالل االفتتاح توقيع مذكرة 
تفاهم بني املعهد واملركز الدولي 
للزراعة امللحية. ولفت املطيري الى 
ان لتقنيات الزراعة امللحية دورا 
متعاظما في حتقيق االمن الغذائي 
من خالل ما ميكن ان تقدمه لتحسني 
كفاءة االنتاج لبعض احملاصيل 
الزراعيــــة الواعدة وزيادة كفاءة 
استخدام املوارد املائية احملدودة 
وتوفير فرص افضل لالستفادة 
من االراضي عالية امللوحة النتاج 
محاصيل زراعيــــة حتقق عائدا 
اقتصاديــــا مجزيا، مشــــيرا الى 
الى  التي تشير  الدراسات  بعض 
ان املساحة املروية على املستوى 
العاملي تبلغ ٢٣٧ مليون هكتار، 
منها نحو ٣٠ مليون هكتار تعاني 
من التملــــح بدرجة حادة، ونحو 
٦٠ الــــى ٨٠ مليونا اخرى تعاني 

 «األبحاث» ينظم دورة تدريبية حول الزراعة في المناطق الجافة ويوّقع مذكرة تفاهم بهذا الشأن

 المطيري: دول الخليج تواجه تحديات في المجال الزراعي

 د.ناجي املطيري مع احلضور في الدورة التدريبية

 د.مناور الراجحي 

 أكد الشيخ ضــاري الفهــد ان اســرة الشهيــد فهد األحمــد 
تهــدف من خالل اطــالق جائزة الشـــيخ فهد االحمد الدولية 
للعمــل اخليري الـــى النهوض بالعمل اخليري فــي الكويت 
وإبراز صورة الكويت املشـــرقــة فـــــي هذا املجال على مدى 

العقود املاضية. 
  جاء ذلك خالل اســـتقبال الفهد في مكتبـــه بنادي الصيد 
والفروسية املدير التنفيذي جلائزة الشيخ فهد االحمد الدولية 
للعمل اخليري عادل الدريبان واالمني العام د.شبيب الزعبي 
ومســـؤول العالقات العامة في مبـــرة االعمال اخليرية ثامر 

القحطاني، وذلك للتباحث في آليات وترتيبات املسابقة وكيفية 
اعالن نتائجها في مختلف الفروع التي ســـبق االعالن عنها. 
وقـــال الفهد ان االعمال اخليرية تعتبر من اهم املميزات التي 
اتسم بها أهل الكويت بني أشقائهم وجيرانهم على مدار عقود 
من الزمان، مضيفا ان النهوض بالعمل اخليري وجعله رديفا 
للقطاعني احلكومي واخلاص هو هدف أســـمى نسعى له من 

خالل تلك اجلائزة. 
  واشـــار الفهد الى انه اســـتعرض مع الوفد أهم اخلطوات 
املستقبلية واملقترحات والتصورات الالزمة إلجناح اجلائزة في 

عامها االول، مشيرا الى انه سيتم اعالن نتائج جلنة التحكيم 
املسؤولة عن اختيار افضل املشاركات، في حفل كبير سيقام 
خالل ايام مبشاركة العديد من اجلهات ذات الصلة، إضافة الى 

العديد من الشخصيات العامة ذات االهتمام.
  ومن اجلدير بالذكر ان جائزة الشيــخ فهد األحمد الدولية 
للعمل اخليري تقــام لعامهــا االول، وهي متنح ألفضل مؤسســـة 
خيريــة وأفضل مشـــروع وبحث وأفضـــل قصيــدة شعرية 
وقصة قصيرة وصورة فوتوغرافيــة تقدم في خدمة العمل 

اخليري.

 استقبل القائمين عليها لمناقشة ترتيبات العام األول إلطالقها

 ضاري الفهد: جائزة فهد األحمد تهدف للنهوض باألعمال الخيرية وتكريم أصحابها 

 الشيخ ضاري الفهد يتوسط املدير التنفيذي واألمني العام ومسؤول العالقات في اجلائزة


